
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 21. februar 2017 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 hos Helle 
  
Tilstede: Karin, Helle, Vibeke, Hans, Brian, Vagn og Irma 
Fraværende:  
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om modtaget og afsendt post. 

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

5. Økonomi 

A:  Kørselstakster 

B:  Lokalkontingent 2016 - HB 

 

6. Nyt Fra instruktørerne 

7. Facebook 
A: Offentlig/lukket gruppe 
B: Regelsæt 
 

8. Generalforsamling 06.03.20 

A: Dagsorden 

B: Valg – Helle og Karin + 2 suppleanter 

9. Eventuelt 

 

Referat 
  

1. Formanden bød velkommen. Brian valgt til ordstyrer. 
 

2. Referat godkendt og underskrevet. 
 

3. Vi har fået brev fra kommunen, fra 1. januar 2017 skal der betales husleje af det lille hus, 100 kr. pr 
m2, det vil sige 1400 kr. Kennelklubben skal også betale for deres halvdel. 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



Karin og Helle har været i Ringsted til fællesmøde i hovedklubben. Meget snak om hvad der skal stå i 
avlsgodkendelser. 
Ca. 400 medlemmer er kun medlem af hovedklubben og er ikke medlem af nogen kreds. 
Hvordan kan kredsene selv være med til at få de medlemmer ind i deres egen kreds. 
Lidt diskussion om instruktøruddannelsen. Hovedklubben vil hellere lave en ny instruktøruddannelse 
end bruge det man har. 
Redaktøren efterlyser indlæg til bladet.  
 

4. Hvalpetræning starter den 13. marts, der er lavet opslag klar til opsætning forskellige steder. 
Der skal sættes beklædning på springbrætter så de ikke er så glatte. 
Nye træningsredskaber, agilitytunnel-legebolde-hulahopringe, få lavet en balanceplade hængt op i 
kæder.  
Berthel bliver spurgt om han kan lave sådan en. 
 
 

5. A: Kørselstakster: Vi bruger statens kørselstakster til den/dem som kører. 
 
B: Lokalkontingent: Karin kontakter Sven for info så vi har det klar til generalforsamlingen. 
Kasserer Per Larsen fra Fyn vil gerne være behjælpelig med at søge tilskud til forskellige ting 
hvis vi har brug for det. 
Generalforsamling i hovedforeningen afholdes i Korsør den 2. april 2017 
Der laves opslag på tavle i klubhus så kan man skrive sig på hvis man har lyst til at tage 
med til generalforsamling. 
 
Regnskab og budget blev gennemgået. 
  
  

6. Ingenting 
 

  
7. Facebook gruppe: Lave en offentlig gruppe, Helle og Karin opretter gruppe og laver et regelsæt. 

 
 

8. Indkaldelse har været i bladet. 
Karin har lavet dagsorden. 
Helle og Karin er på valg. 
Forplejning til generalforsamling: pålægskagemand til 20 personer, Karin bestiller. 
Vibeke bager kage, 
Bestyrelsen foreslår Brian som dirigent. 
 

9. Brian kom med forslag om at vi laver en form for løbegårde. 
Det bliver diskuteret igen på møde efter generalforsamlingen. 

 


